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ÖNSÖZ 

"Aladağ Orman işletmesi Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana 

Mattf.) Ormanlarında Kabuk Böceklerinin Kışlama (= Hibernasyon) 

Davranışlarının Belirlenmesi (Pityokteines curvidens (Germar) örneği)" adlı 

araştırma projesinde ilk üç yıllık devrede hazırlık ve arazi çalışmaları ile birlikte 

değerlendirmeler  yapılmıştır. Sonuçların daha verimli olabilmesi için, projede 

öngörülemeyen kabuk rutubet oranı ve zararlının kitle üreme sahasında da 

ölçümler yapılması amacıyla iki yıllık bir arazi çalışması daha ilave edilerek 

proje tamamlanmıştır. 

Bu projenin yürütülmesinde ve arazi çalışmaları sırasında büyük 

desteklerini gördüğümüz Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürü 

Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU’na; arazi çalışmalarında örnek ağaçların 

belirlenmesi ve talaş örneklerinin alınmasında önemli katkısı olan aynı 

kurumda çalışan şoför Cevdet BAŞARAN, İbrahim BİLGİN ve Sabahattin 

YÜRÜKOĞLU, işçi Yakup KARAKAYA, Celal AYDIN, Erdal 

TAŞKESENLİOĞLU ve Vahit ÜSTÜN’e, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 

ile özellikle O.Z.M. Şube Müdürü H. Önder ÜNÜVAR’a ve Kökez Orman 

İşletme Şefi Ceyhun YURDABAK’a teşekkür ederiz. 

Araştırmanın Ülkemiz ormancılığına yararlı olmasını dileriz. 

 

Bolu, 2010 
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ÖZ 

Konukçu kullanımı zararlı yönetim teorisinin önemli bir öğesidir. 

Kabuk böceklerinin yönlenmesinde ağaç özellikleri belirleyici rol 

oynamaktadır.  

Bu çalışmada, Pityokteines curvidens (Germ.)’e karşı epidemi alanı 

ile farklı yükseltilerde belirlenen deneme alanlarında 108 örnek ağacın 

kabuk ve odun rutubet değerleri ölçülmüştür. 

Zararlı türün habitat içerisindeki yönelimi epidemi sahasıyla 

ilişkilendirildiğinde böceklerin kışlama yaptığı ağaçların Kışlama ağacı veya 

anahtar ağaç tespitinde kullanılan rutubet denge oranı (eşiği) katsayı 

cinsinden %30-50 aralığında olup, kabuk ve odun rutubet oran değerleri 

pozitif yönden % 20 aralığı  içinde kalmaktadır. Bu oran bir ağacın böceği 

cezbetmesinde bir kural olarak kabul edilebilir.  

Sonuçlar, böceğin tercih ettiği ve böceğe karşı dirençli ağaçların 

belirlenmesinde zararlı yönetimine önemli katkı sağlayacaktır. 

 

Anahtar sözcükler: Pityokteines curvidens, kışlama ağacı, rutubet  

                              değeri. 

 

 

ABSTRACT 

The use of host trees is an important component of the theory of pest 

management. The host tree characteristics have a distinctive role on the 

orientation of bark beetles. 

In this study, experiment fields were determined at Epidemic area of 

Pityokteines curvidens and different altitudes. Bark and wood moisture 

content of 108 sample trees were measured there. 

The orientation of harmful species in the habitat was associated with 

the epidemic area. The moisture balance ratio (threshold) that is used for 

determination of wintering trees, is in the range of 30-50%. Bark and wood 

moisture ratio values are within the range of 20% of the positive aspects. 

This ratio can be accepted as a rule of tree attraction to insect.  

As a result, the moisture balance ratio that is used for determination 

of favourate and resistant trees by insect will provide a significant 

contribution to the pest management. 
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1. GİRİŞ 

Birçok böcek türünün yaşam alanındaki koşullar, belirli zaman 

aralıklarında bu canlıları olumsuz yönde etkiler. Örneğin kuraklık, soğuk 

havalar, yetersiz besin, böceklerin uyum sağlamak zorunda olmaları v.b. 

Böceklerin bu koşullara uyum sağlayacak özellikleri her tür için farklıdır. 

Kışlamanın başlaması, farklı böcek türlerinde farklı olaylarla ilişkilidir. 

Böcekler soğukkanlı canlılardır. Vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığına 

bağlı olarak değişir. Sıcakkanlı canlılarda olduğu gibi, vücut sıcaklığını sabit 

tutmak için besinleri parçalayarak enerji elde etmeleri gerekmez. 

Böcekler kış soğuğundan göç etme (=migration) ya da kışlama 

(=hibernation) yolları ile kaçınabilir. Yahut fazla enerji harcamayı gerektiren 

çabalarını durdururlar ve bu olaylar sonucu olarak ölüm tehlikesini 

atlatabilirler. 

Kışlamaya giriş öncesinde, böceğin metabolizması oldukça yavaşlar. 

Bu sayede, vücudun enerji (ve su) tüketimi de en aza indirgenmiş olur. 

Kışlama (=hibernation) öncesinde, hayvanlar vücutlarında fazladan yağ 

depolarlar. Vücutlarında depoladıkları bu yağı, hibernation süresi boyunca 

enerji kaynağı olarak kullanırlar (KANSU, 1988). 

İncelemelere göre, kışlama yerine gitmekte olan ya da gitmiş 

böceklerde bir takım hazırlık ve uyarıldıkları göze çarpar. Bunları şöyle 

sıralamak mümkündür: (1) Böceklerin faaliyetlerinde azalma görülür (2) 

Metabolik su meydana getirilmesi azalır (3) Vücut sıvısındaki tuz ve 

kolloidlerin yüzde oranı artar (4) Vücut içerisindeki serbest su, vücut 

kolloidlerine bağlanır. Bu oluşlar sonucu, böcekler oldukça sert iklimli 

yerlerde dahi, kışı ölmeden geçirmeyi başarırlar. Fakat bu sayılan uyuşlar 

sonucu kazanılmış olan dayanıklılık, kolayca düşünüleceği gibi erken veya 

geç donlara karşı yararlı olmayacağından, bu gibi zamansız düşük sıcaklıklar 

böcek populasyonlarının azalmasında önemli rol oynar. 

Keza, soğuk mevsimde sıcaklığın zaman zaman, pek kısa olmayan 

sürelerle yükselmesi, sonra tekrar dondurucu hal alması böcekler yönünden 

tehlikeli olabilir (KANSU, 1988). 

Genellikle kış yaklaşınca ağaç tepe, gövde ve buna benzer yerleri 

tercih eden bazı böceklerin kısa mesafeli göçler yaparak yakınlarındaki 

soğuktan korunmaya elverişli yerlere (kışlaklara) gittikleri belirtilmektedir 

(Chararas 1958; Defne 1954; Sekendiz 1991; Serin ve ark. 2005). Aslında 

kabuk böceklerinin feromonla cezbedilmesi temelinde de reçine suyunun en 

önemli etkisi bulunduğu bilinmektedir. 

Populasyon üzerindeki etkileri bakımından iklim etkenlerinin her 

birinin yıllık ortalaması değil, günlük değerleri önemlidir. Örneğin, bir gece 

meydana gelen don olayı, ortalama sıcaklık yüksek dahi olsa tropik bir türü 
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büyük ölçüde azaltmak için yeterlidir. Fena koşulların benzer yerlerdeki 

farklılığı, büyük populasyon değişmelerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bir 

gece meydana gelen don olayı, arızalı bir arazide vadideki popülasyonlar 

üzerinde çok olumsuz etkide bulunduğu halde, yüksek yerlerde bir şey 

yapmayabilir (KANSU, 1988). 

Ağacın rutubet özelliğinin birinci derecede belirleyici faktör olduğu 

ifade edilmektedir (CHARRARAS, 1962). Ancak bu oranın türlere göre 

nasıl ve ne gibi farklılıkları oluşturduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. 

Uygulamada, tür ile konukçuları arasında kışlama ortamlarının belirlenmesi 

önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Böylelikle kabuk böcekleriyle daha etkin 

ve kolay bir mücadele yöntemi geliştirilebilecektir. SEKENDİZ (1991)’de 

odun rutubetine bağlı olarak fizyolojik bozulmanın başladığı ağaçlarda 

reçinede bulunan değişik terpenlerin düşük dozlardaki miktarlarının da 

atraktif rol oynadığını belirtmiştir. 

Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) Batı Karadeniz 

Bölgesi ormanlarında önemli bir yayılış gösterir. Bu ağaç toplumu, birçok 

kabuk böceği ile bazı sekonder türlerin evi konumundadır. Uygun koşullarda 

bu zararlılar çoğalarak primer duruma geçmekte ve sağlıklı ağaçlara da zarar 

vermektedir (SERİN ve ark., 2005). Yurdumuzda görülen kabuk 

böceklerinin çoğu primere geçecek sekonder zararlı olarak algılanmakta ve 

yönetilmesinde zorlanılmaktadır. 

Türler, başlangıçta fizyolojik bakımdan zayıf düşmüş olan ağaçları 

tercih edebilirler. Bunlar fırtına kırma ve devirmeleri, kar kırmaları, orman 

yangını, yaprakların diğer böcek türleri tarafından büyük ölçüde yenmesi, 

ekstrem kuraklık sonucu ortaya çıkabilir. Özellikle böceksiz temiz bir 

işletme uygulanma fikri ve uygulaması sonucu böceklerin arız olmamasına 

uygun ağaçların kalmaması durumları da ormanlar için büyük bir tehlike 

oluşturabilir. 

Batı Karadeniz Bölgesi göknar ormanlarında zarar yapan kabuk 

böceklerinin Bolu, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak Orman Bölge 

Müdürlüklerine göre, 1987-2004 yılı itibariyle kayda geçmiş zararları toplam 

709 522 ha alanda 2 353 064 m³’ün üzerine çıkabilir (AKSOY 2000; 

UÇUKOĞLU 2003a; ÜNİVAR 2000). Özelde bu bölgede genelde tüm 

ülkede kurak geçen yıllar, fırtına ve kar zararları, plansız işlemler, yanlış ve 

ilkesiz modelleme uygulamaları nedeniyle kuruyan ağaçlar (göknar, ladin, 

çam ve diğer türler)’ın önemli bir kısmının ormandan çıkarılmasına yönelik 

kayıtlar tutulur. Göknar ve diğer ormanlarda zaman zaman görülen 

kurumaların temelinde, ekolojik ilişkilerin değerlendirilmesi ve ekosistem 

merkezli modelleme, işletme merkezli modelleme veya model yöntemlerinin 

kombine edilmesinden kaynaklanan problemler seslendirilir. 
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Böcekler ve konukçuları çeşitli ekolojik faktörlerle olumludan 

olumsuza kadar bir etkileşim yörüngesi içinde ifade edilir. Bu etkileşimde 

ilgili türün bir modelle yönlendirilmesi ve sınırlandırılması ve hatta 

korunması, uygulamacılar ile ürün sahibinin temel bileşkesidir. Yapılan 

modelleme, hangi periyodik zaman aralığında, hangi sınırda ve şiddette 

hangi populasyonun hedef alındığıdır. Kısaca uygulanacak model bunu 

açıklamalı ve uygulamacının optimum aralığı ile örtüşmelidir. Bu nedenle bu 

modellemeden Çevre, Orman, Tarım kuruluşları ve özel üreticiler cesur ve 

istekli olmalıdırlar. 

Böcekler ve konukçularının farklı ekolojik faktörlerle olumlu veya 

olumsuz bir ilişkileri vardır. Bu ilişki bazen kabuk böceklerinin kitlesel üreme 

yapmalarına neden olmakta ve böylece mücadelede zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Dünyada ormanlar için yangın dahil tüm abiyotiklerden daha da tehlikeli bir 

biyotik tehlike mevcudiyetinin var olduğu ve bu canlıların lokal iklim koşullarına 

göre yaşam döngülerinin etkileşimsel ilişkilerinin değerlendirilmesi gerektiği 

bilinmelidir. Böceklerin sonsuz üremeleri ve yayılmalarını sınırlayan abiyotik 

çevre direnci faktörlerinden en önemlisi iklimin sıcaklık ve nem etkenleridir 

(ÇANAKÇIOĞLU ve MOL 1998). CHRISTIANSEN ve BAKKE (1997)’ye 

göre sıcak hava koşullarının, kuraklıkla birlikte hassas konukçu ağaçları 

etkileyerek böcek populasyon dinamiği bakımından kabuk böceklerinin kitle 

üremesine doğrudan etki yapabildiğini belirtmektedir. Hatta kabuk böceklerinin, 

sıcaklığın etkisine karşı çok duyarlı oldukları belirten CHARARAS (1962)’a göre 

hafif bir bulutluluk, güneş tekrar görününceye kadar ergin uçuşunu 

durdurabilmektedir. 

Böceklerin zaman zaman epidemi yaparken uygun koku salgılayan 

ağaçlardan bir veya daha fazlasını seçmekte olduğu, böylece üreme için, 

anahtar ve/veya kışlama ağaçlarına gittikleri bilinmektedir. Ancak bu 

seçimin tanımlanması oldukça zordur ve uzun laboratuar testleri 

gerektirmektedir. Böcekler ölmekte olan ağaçlara mı gider yoksa tercihine 

uygun ağaca mı gider sorusunun cevaplanması gerekmektedir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmayla kışlama ağaçlarının belirlenmesi için Bolu Kökez ve 

Aladağ ile epidemi alanı Gölcük ormanlarında Uludağ göknarı (Abies 

bornmülleriana Mattf.) ağaçları üzerinde ölçümler yapılmıştır. 

 

2.1. Araştırma Alanının Konumu ve Ekolojik Özellikleri 

Araştırmaya konu Bolu yöresi, Uludağ göknarının (Abies 

bornmülleriana Mattf.) Türkiye’de belli başlı yayılış yaptığı ormanlardan 
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birini oluşturmaktadır. Bolu il merkezinin güneyinde yer alan Aladağ 

silsilesi dik yamaçlardan meydana gelmiştir. Genel olarak kuzeye bakan bu 

yamaçlarda Uludağ göknarı 900 m’den 1700 m yükseltiye kadar yayılış 

göstermektedir. 

Araştırmanın gerçekleştirildiği Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi 

göknar ormanları, 30° 33' 00" - 32° 27' 30" Doğu boylam dereceleri ile 40° 

15' 00" - 41° 10' 30" Kuzey enlem dereceleri arasında yer almaktadır (Şekil 

1). 

 

Şekil 1. Bolu ve Aladağ Göknar Ormanı Mevkii Haritası 

Figure 1. The Map of Bolu and Aladağ Fir Forests 

 

Araştırma alanı; yörede bulunan Şerif YÜKSEL Araştırma Ormanı 

Meteoroloji İstasyonu (1550 m) iklim verilerine göre, nemli, mikrotermal, su 

noksanı yok veya pek az olan kısmen deniz etkisi altındadır (SERİN, 1998). 
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Toprağın pH oranı 5,2-6,5 olup, kar suyunda 4,5 olarak ölçülmüştür 

(ATAKAN ve SARIGÜL, 1995). 

Aladağ ormanları, kütlesi esas olarak bir andezit masifidir. Kütlenin 

eteklerinde üst kretase flişine ait kireç taşı tabakaları bulunmaktadır. 

KANTARCI (1979)’ya göre; kireçtaşı alt yamaçlarda mevcuttur. Andezit 

masifi ise 800-1634 m’ler arasında devamlılık göstermektedir. Anataş yapısı 

kalsiyum, sodyum ve magnezyum bakımından zengin fakat potasyumca 

fakirdir. 

Bu yörede Uludağ göknarına en çok doğu kayını (Fagus orientalis 

Lipsky) eşlik etmektedir. Ayrıca, yer yer Çoruh meşesi (Quercus 

dschorochensis K.Koch), karaçam (Pinus nigra Arnold), sarıçam (Pinus 

sylvestris L.) gibi ağaç türleri ve bodur ardıç (Juniperus comminus L.), 

kolşik çoban püskülü (Ilex colchica Poj.), karayemiş (Prunus laurocerasus 

L.) gibi çalı türleri ile karışık meşcereler oluşturmaktadır. 

Batı Karadeniz göknar ormanlarında görülen kurumalarla ilgili 

yapılan incelemede, toprakta kükürt miktarı 100-150 ppm iken göknar 

ibrelerinde 3100 (Kastamonu)-5940 (Bolu-Kökez) ppm olarak tespit 

edilmiştir. İbre örneklerinden elde edilen toplam kükürt miktarının sınır 

değerlerinden 3-6 katı fazla olduğu bilinmektedir (ATAKAN ve SARIGÜL 

1995). 

 

2.2. Deneme Alanlarının Belirlenmesi 

Proje; kabuk böceklerinin bölgemiz ormanlarında günümüze kadar 

yapmış oldukları tahribatın boyutları değerlendirildiğinde, özellikle Aladağ 

silsilesi ormanlarını temsil etmesi açısından Aladağ İşletmesi göknar 

ormanlarında 2006-2010 yıllarını kapsayan dört yıllık sürede 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu deneme alanları, SERİN ve ark. (2005)’nın çalışması esas 

alınarak saptanmıştır. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nde Pityokteines  

curvidens (Germar)’ın en son kitle üremesi yaptığı alanlar göz önüne 

alınarak 3 farklı yükselti basamağında (1000, 1250 ve 1500m) ve her 

yükseltide üç deneme alanı olmak üzere seçilmiştir. 2007 yılında, her 

deneme alanında üçer adet kışlama ve kontrol ağacı incelenmiştir. 2008 

yılında böceğin kitle üremesi yaptığı Gölcük yöresinde 54 adet kışlama ve 

kontrol ağaç örnekleri belirlenmiştir. 

Bu ağaçların gövdelerinde 1.30 cm yüksekliğinde kuzey ve güney 

yönlerinden toplam 20’şer gr odun ve kabuk talaşı alınmıştır. Çalışma 

dönemi ve tarama süresi boyunca en az 108 ağaçta inceleme yapılmıştır. 
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2.3. Deneme Alanlarında Ağaçların Belirlenmesi 

Kışlama ağaçlarının belirlenmesinde SERİN ve ark. (2005)’nın 

tuzak ağaçları ile etkin böcek populasyonları sonucunda daha fazla böcek 

cezbeden ağaç gruplarının morfolojik ölçümleri dikkate alınmıştır. Ayrıca 

görsel olarak ağaç üzerinde reçine akıntıları, ibre dökülmesi ile rengi, böcek 

öğüntüleri ve ağacın leylek yuvası tipinde görünümü dikkate alınmıştır 

(DEFNE 1954; SEDLACZEK 1933; YÜKSEL ve ark. 2007). Yoğun ökse 

otu olan deneme ağaç örnekleri değerlendirmeye alınmamıştır. 

Böceklerin kışlama amacıyla giriş yaptığı belirlenen ağaçlarda (her 

deneme alanında 3’er adet ) rutubet değerleri tespit edilmiştir.  

 

2.4. Ağaçlardan Örneklerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 

2.4.1. Deneme Alanında Yapılan İşlemler 

Ağaçların çap (1.30m ve/veya 0.30m), dip (0.30m) ve göğüs 

yüksekliği (1.30m) kabuk kalınlığı, yaş, boy, örnek tipi (kontrol (1) ve 

kışlama (2)) morfolojik ölçümleri yapılmıştır. Deneme ağaçlarının 1.30m 

çaplarında kuzey ve güney yönünde burgu (Ø28mm’lik) ile odun ve kabuk 

talaş örnekleri alınmıştır. Ayrıca, kışlama yerine yakın sağlıklı üç ağaçta da 

rutubet tayini yapılmıştır. Bu ağaçların, çap (0,30m ve 1,30m de), kabuk 

kalınlıkları (mm) ve boy (m) değerleri tespit edilmiştir. 

Gölcük Orman İçi Dinlenme ve Mesire Yeri’ndeki 21.02.2008 

tarihinde kurumuş ve kurumakta olan ağaçlarda (epidemi alanı, 1200m)  

(ERDEM ve SERİN, 2008 ) kışlama ve böcek yoğunluğu ilişkileri (epidemi 

oranı) dikkate alınarak ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümler,  en az 5 gün süren 

yağışsız dönemin sonunda gerçekleştirilmiştir. Cezbedici kışlama ağaçlarının 

birim alanında (m²)  bulunan böcek yuva sayıları, tehlike derecelerine göre 

sayılarak gruplandırılmıştır (Şekil 2). 
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Şekil 2. Kışlama Ağacının Belirlenmesinde Kullanılan Tehlike 

             Dereceleri (1,2,3) ve Kabuk Böceği Epidemi Oran Sistemi 

             (9-  sınıf ) (YÜKSEL ve ark., 2005’den derleme) 

Figure 2. The degrees of danger for determining of wintering tree and the  

                epidemic rate system of bark  beetle. 

 

 

Deneme ağaçlarında 25.01.2007 ve 04-05.03.2008 tarihleri arasında 

ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılmıştır. 

İnceleme sonucu tespit edilen ağaçların cezbedilme belirtileri ve 

materyallerin fotoğrafları Canon marka fotoğraf makineleri ile çekilmiştir. 

Eğitime yönelik kayıtları tutulmuştur. 
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2.4.2. Laboratuvarda Yapılan İşlemler 

Laboratuara getirilen kabuk ve oduna ait talaş örnekleri kurutma 

fırınına konulmadan önce hassas terazide (Precisa 205 A SCS model  terazi) 

tartılmıştır. Alınan talaş örnekleri cam beher kaplarda 48 saat boyunca 105 ± 

2 °C sıcaklıkta Kerman marka kurutma fırınında kurutulmuştur. Bu 

örneklerin tekrar tartımı yapılmış tam kuru haldeki değerleri bulunmuştur. 

Rutubet oranları bu değerlere göre hesaplanmıştır. 

 

2.5. Uludağ Göknarının Özellikleri ve Yayılışı  

Abies bornmülleriana Mattf.’nın asıl yayılış alanı, Bafra Burnu 

(Samsun) ile Uludağ arasında kalan Batı Karadeniz Bölümü ve Kocaeli 

havzasıdır. Türkiye’ye özgü endemik bir türdür. Batı Karadeniz Bölgesi’nde 

yaklaşık 870 000 hektar alanda yayılış gösteren Uludağ göknarı genel olarak 

sahile paralel dağ silsilelerinde görülmektedir. Aladağ ormanları, bu göknar 

türünün genel yayılış alanı içerisinde bulunmaktadır. Türün yayılışı 

alanlarının ekolojik özellikleri itibariyle toprak ve rutubet istekleri fazla, ısı 

isteği ise orta derecededir. Normal olarak orta ve yüksek dağlık yerlerin 

ağacı olan Uludağ göknarı uygun koşullarda oldukça sağlıklı saf meşcereler 

kurmaktadır.  

Araştırma alanında saf veya hakim tür olarak orman kuran Uludağ 

göknarının, genel yayılışında alt sınırın yaklaşık 1000 m kabul edilmesi 

gerektiği ve üst sınırın ise 2000 m’ye kadar ulaştığı belirtilmektedir 

(SAATÇİOĞLU 1969). Ayancık yöresinde yapılan bir çalışmaya göre; bu 

türün alt sınırının 1100 m’den başladığı, genel göknar zonunun ise 1250 

m’den başladığı ve optimumunun ortalama 1550 m civarında bulunduğu 

ifade edilmektedir (BASELER 1932). MAYER ve AKSOY (1998)’a göre, 

orman kuşaklarının en önemli ağaç türlerinden biri olan Uludağ göknarının 

ana yayılışı Öksin-suboksin, Montan yüksek basamak grubunda yer 

almaktadır. 

Uludağ göknarı, yağışça nispeten yoksul Kuzeybatı Anadolu’da 

(Sinop-Bursa) kayın ormanlarına da girmekte, fakat daha düşük yükseltilerde 

bulunmamaktadır. Ana yayılışı olan Montan basamakta, 500-1000-2000 

m’lerde göknar ve kayın karışık ormanları çoğunlukla yapı bakımından 

değişkendir (labil). Ana yayılışı Suboksin ara dağlarda (Bolu-Kastamonu)’ya 

saf meşcereler durumunda; kuraklığa kayından daha fazla dayandığından ya 

Pinus sylvestris ile (yükseklerde) ya da Pinus nigra ile (alçaklarda) karışım 

oluşturur. Yükseklerde ve gölgeli bakılarda bulunması nedeniyle step 

ormanlarıyla doğrudan doğruya bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bursa 
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yakınında Uludağ’daki tipik bir Montan göknar ve kayın orman basamağı 

oluşturan yayılışı, Sakarya vadisiyle ana yayılıştan ayrılmaktadır. 

Perhumid olmayan, yaz kuraklığı gösteren, sonbahar ve kış 

yağışlarını toprakta yeter miktarda depo edebilen yörelerde yetişen göknarlar 

iklim bakımından optimal şartları bulmuş sayılmaktadır (MAYER ve 

AKSOY, 1998). 

 

3. BULGULAR 

 3.1. Morfolojik Özellikler 

Böceğin, kışlama ağacı olarak tercihinde konukçunun morfolojik 

özellikleri değerlendirilmiştir. Kabuk böceklerinin cezbedilmesinde 

konukçunun kabuk özellikleri önemli rol oynamaktadır. 

Daha önce yapılan bir çalışmada, Büyük göknar kabuk böceğinin 

yuva adedi ile tuzak ağacı özellikleri göz önünde bulundurulduğunda önemli 

ilişkilerden birinin de ağacın kabuk kalınlığı ile bağlantılı olduğu tespit 

edilmiştir (Tablo 1). Böceğin yuva sayısı ile kabuk kalınlığı arasındaki ilişki 

katsayısı  r = 0,16 olarak bulunmuş (SERİN ve ark, 2005); bu çalışmada da 

kabuk kalınlığı ile epidemi arasındaki ilişki katsayısının Gölcük’te r=0,17 

olduğu, ağacın kabuk kalınlığı arttıkça, zararlının yuva sayısı veya 

epidemisinin de arttığı belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Büyük Göknar Kabuk Böceği (P. curvidens)  

    Populasyonlarının Tercih Ettiği Konukçu Ağaç  

    Morfolojik Özellikleri (SERİN ve ark, 2005) 

Table 1. Morphological characteristics of favourite host tree of  

   P. curvidens populations  
 

Morfolojik Karakterler 
Yuva tercihleri 

I. II. 

Çap (cm) 29-56 57’den büyük 

Boy (m) 25’den büyük 15,0-24,9 

Yaş (yıl) 31-60 61-120 

Yükselti (m) 1200 1000 

Kabuk kalınlığı (cm) 0,8-1,0 1,1-1,5 

Seksiyon Kabuk oranı (%) 10,0-14,9 5,0-9,9 ile 40’den büyük 

Ağaç kabuk oranı (%) 13,0-15,9 10,0-12,9 

Seksiyon kabuk hacmi (m
3
) 0,0150’den büyük 0,0100-0,01499 

Ağaç kabuk hacmi (m
3
) 0,140-0,179 0,100-0,139 ile 0,180’den büyük 

Seksiyon hacim (m
3
) 0,1400’den büyük 0,0500-0,099999 

Ağaç hacim (m
3
) 1,00-1,39 1,40-1,79 ile 0,60-0,99 

Seksiyon odun hacmi (m
3
) 0,10000’den büyük 0,01000-0,09999 

Tam odun hacmi (m
3
) 0,70-1,49 0,40-0,69 

Seksiyon alanı (m
2
) 1,51’den büyük 0,76-1,50 

Tam ağaç alanı (m
2
) 15 m

2
 ve daha büyük 10,0-14,9 

 

Aladağ yöresindeki kışlama ve kontrol ağaçlarının 

değerlendirilmesi yapılmıştır (Tablo 2). Buna göre, kışlama ağaçlarının 

tercih edilmesinde, 1.30 m’deki çapla yapılan değerlendirme sonucu ilişki 

katsayıları, 0.30 m’deki kabuk kalınlığı ile r = 0.65, 1.30 m’deki kabuk 

kalınlığı ile r = 0.23, ağaç yaşı ile r= 0.52, ağaç boyu ile r= 0.87 ve üç farklı 

yükselti ile r= 0.73 gibi önemli olup, artan yönde tespit edilmiştir. 

0.30 m’deki kabuk kalınlığı ile yapılan değerlendirme sonucu ilişki 

katsayıları, 1.30 m’deki kabuk kalınlığı ile r=0.41, ağaç yaşı ile r= 0.31, ağaç 

boyu ile r= 0.50 ve üç farklı yükselti ile r= 0.41 gibi artan yönde 

belirlenmiştir. 1.30 m’deki kabuk kalınlığı ile yapılan değerlendirme sonucu 

ilişki katsayıları, ağaç yaşı ile r= 0.17, ağaç boyu ile r= 0.15 ve üç farklı 

yükselti ile r= 0.10 gibi artan yönde görülmüştür. 

Ağaç yaşı ile yapılan değerlendirme sonucu ilişki katsayıları, ağaç 

boyu ile r= 0.34 ve üç farklı yükselti ile r= 0.38 gibi artan yönde 
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görülmüştür. Ayrıca, ağacın farklı yükseltilerdeki yaşına göre ise ilişki 

katsayısı r= 0,82 olup, yükselti arttıkça ağacın yaşının arttığı görülmektedir. 

  

Tablo 2. Aladağ Yöresi Konukçu Özellikleri İlişki Düzeyi  

    Verileri (%) 

Table 2.The relationship data of host characteristics in Aladağ  

  region  

              
Çap 1,30 Kabuk 0,30 Kabuk 1,30 Boy Yaş 

G K S G K S G K S G K S G K S 

Çap (0,30m)                

Kabuk (0,30m) 65 66 60             

Kabuk (1,30m) 22 45 30 41 65 57          

Yaş (yıl) 52 14 44 31 19 30 17 22 24       

Boy (m) 87 68 76 50 48 43 15 25 15    34 11 21 

Yükselti (m) 73 60 66 41 34 35 10 2 5 82 79 80 37 17 27 

G: olası kışlama ağaçların değerlendirilmesi (28 veri), K: 28 kontrol ağacı verileri, 

S: olası kışlama ağaçların değerlendirilmesi (28 veri) 

 

Aladağ yöresindeki kontrol ağaçlarının tercih edilmesinde ise; 1.30 

m’deki çapla yapılan değerlendirme sonucu ilişki katsayıları, 0.30 m’deki 

kabuk kalınlığı ile r=0.66, 1.30 m’deki kabuk kalınlığı ile r=0.45, ağaç yaşı 

ile r= 0.15, ağaç boyu ile r= 0.68 ve üç farklı yükselti ile r= 0.60 gibi önemli 

artan yönde tespit edilmiştir. 

0.30 m’deki kabuk kalınlığı ile yapılan değerlendirme sonucu ilişki 

katsayıları, 1.30 m’deki kabuk kalınlığı ile r=0.65, ağaç yaşı ile r= 0.19, ağaç 

boyu ile r= 0.49 ve üç farklı yükselti ile r= 0.34 gibi artan yönde 

belirlenmiştir. 1.30 m’deki kabuk kalınlığı ile yapılan değerlendirme sonucu 

ilişki katsayıları, ağaç yaşı ile r= 0.22, ağaç boyu ile r= 0.25 ve üç farklı 

yükselti ile r= 0.02 gibi artan yönde görülmüştür. 

Ağaç yaşı ile yapılan değerlendirme sonucu ilişki katsayıları, ağaç 

boyu ile r= 0.11 ve üç farklı yükselti ile r= 0.17 gibi artan yönde 

görülmüştür. Ayrıca, ağacın farklı yükseltilerdeki yaşına göre ise; ilişki 

katsayısı r= 0.79 olup, yükselti arttıkça ağacın yaşının arttığı görülmektedir. 

Epidemi alanı olan Gölcük yöresinde kışlama ve kontrol ağaçlarının 

değerlendirilmesi birlikte yapılmıştır (Tablo 3). Buna göre, kışlama ve 

kontrol ağaçlarının tercih edilmesinde, 1.30 m’deki çapla yapılan 

değerlendirme sonucu ilişki katsayıları, 0.30 m’deki çap ile r= 0.59, 0.30 

m’deki kabuk kalınlığı ile r= 0.30, 1.30 m’deki kabuk kalınlığı ile r=0.24, 

ağaç yaşı ile r= 0.04 ve ağaç boyu ile r= 0.56 gibi önemli artan yönde tespit 

edilmiştir. 0.30 m’deki çapla yapılan değerlendirme sonucu ilişki katsayıları, 
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0.30 m’deki kabuk kalınlığı ile r= 0.65, 1.30 m’deki kabuk kalınlığı ile 

r=0.64, ağaç yaşı ile r= 0.18 ve ağaç boyu ile r= 0.66 gibi artan yönde 

görülmüştür. 

 

Tablo 3. Gölcük Yöresi Konukçu Özellikleri İlişki Düzeyi  

    Verileri (%) 

Table 3.The relationship data of host characteristics in Gölcük   

              region 

 

Çap 0,30 Çap 1,30 
Kabuk 

0,30 

Kabuk 

1,30 
Boy 

Çap (0,30m)  59    

Kabuk (0,30m) 65 29    

Kabuk (1,30m) 64 24 90   

Boy (m) 66 56 37 35  

Yaş (yıl) 18 4 16 26 40 

Yükselti (m) - - - - - 

 

0.30 m’deki kabuk kalınlığı ile yapılan değerlendirme sonucu ilişki 

katsayıları, 1.30 m’deki kabuk kalınlığı ile r= 0.90, ağaç yaşı ile r= 0.16 ve 

ağaç boyu ile r= 0.37 gibi artan yönde belirlenmiştir. 1.30 m’deki kabuk 

kalınlığı ile yapılan değerlendirme sonucu ilişki katsayıları, ağaç yaşı ile r= 

0.26 ve ağaç boyu ile r= 0.35 gibi artan yönde görülmüştür. 

Ayrıca, ağacın boy ve yaşları arasındaki ilişki katsayısı r= 0,40 olup, 

ağaç yaşı arttıkça ağacın boyunun da arttığı görülmektedir. 

Sonuç olarak Aladağ ve Gölcük örnekleri detaylı olarak 

değerlendirildiğinde en kuvvetli ilişkilerin birinci derecede 0,30 m ile 1,30 m 

kabuk kalınlığı ve daha sonra sırasıyla 0,30 m ve 1,30 m’deki çaplarda  

(r=0,23-0,90) olduğu görülmektedir. 

 

3.2. Rutubet Özellikleri 

3.2.1. Aladağ Yöresindeki Göknarların Rutubet Özelliklerinin  

          Belirlenmesi 

Bu yörede yapılan ölçümler sonucu 1000m’de böcekli olduğu 

tahmin edilen ağaçlarda morfolojik ve karakteristik özellikler dikkate 

alındığında rutubet oranlarının 32.11-47.80 aralığında olduğu belirlenmiştir. 

Kontrol ağaçlarında ise; bunların çevresindeki sağlıklı ağaçların rutubet 

değerlerinin 30.51- 51.08 aralığında olduğu görülmüştür. 
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Bu yörede yapılan ölçümler sonucu 1250m’de böcekli örneklerde 

rutubet oranları 27,24-52,80 aralığında olduğu belirlenmiştir. Kontrol 

ağaçlarında ise; bunların çevresindeki sağlıklı ağaçların rutubet değerleri 

33,71-54,77 aralığında olduğu görülmüştür.  

Bu yörede yapılan ölçümler sonucu 1500m’de böcekli örneklerde 

rutubet oranları 28,94-56,11 aralığında olduğu belirlenmiştir. Kontrol 

ağaçlarında ise; bunların çevresindeki sağlıklı ağaçların rutubet değerleri 

43,25-55,80 aralığında saptanmıştır.  

Yükseltilere bağlı olarak ağacın kuzey yönünde alınan ise talaşların 

rutubet oranı 1.37-7.14; güney yönünde ise 2.99-5.79 olarak bulunmuştur. 

Genel olarak kontrol örneği ile böcekli örnekler arasındaki rutubet oranı 

farkları yüksekliğe bağlı olarak artmaktadır. 

1,30 m’deki kabuk kalınlığı ile odun nemi arasındaki ilişki katsayısı 

r= -0.27 olup kabuk kalınlığın artmasıyla odun neminin azaldığı tespit 

edilmiştir. Ancak, kontrol örneklerinde bu azalma genellikle %54.48’den 

%43.26’ya doğru gerçekleşmektedir. Olası kışlama ağacının odun 

rutubetinde azalma ise, genellikle %42,99’den %34.34’a doğru 

gerçekleşmektedir. 

 

3.2.2. Gölcük Yöresindeki Göknarların Rutubet Özelliklerinin  

           Belirlenmesi 

Kabuk böceklerinin kitle üremesi yaptığı Gölcük yöresinde 

kurumakta olan ve kontrol ağaçlarında yapılan ölçümlerde genel olarak ağaç 

kabuk neminin %29,57-58,59 ve odun neminin %25,93-53.33 aralığında 

olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4. Epidemi Alanında Örneklerin Rutubet Değerleri (%) 

Table  4. Moisture values of samples in the field of epidemic 

Ağaç 

No. 

Örnek 

Tipi 

Epidemi 

oranı 
br 

Rutubet oranları (%) Ağaç 

No. 

Örnek 

Tipi 

Epidemi 

oranı 
br 

Rutubet oranları (%) 

Odun rt. Kabuk rt. Ort. rt. Odun rt. Kabuk rt. Ort. rt. 

1.  2 5 28,32 37,62 32,97 21.  2 1 49,01 39,64 44,33 

2.  2 9 41,65 42,96 42,30 22.  2 3 53,33 58,59 55,96 

3.  2 9 33,29 33,61 33,45 23.  2 6 39,64 50,44 45,04 

4.  2 9 30,34 41,89 36,12 24.  2 2 32,30 41,31 36,81 

5.  2 2 37,67 41,72 39,70 25.  2 2 36,55 45,73 41,14 

6.  2 9 39,83 50,11 44,97 26.  2 8 43,02 47,31 45,17 

7.  2 3 34,89 43,79 39,34 27.  2 8 34,81 48,33 41,57 

8.  2 1 42,83 40,41 41,62 28.  2 0 45,60 42,15 43,88 

9.  2 1 47,49 46,10 46,80 29.  2 0 48,76 38,78 43,77 

10.  2 1 41,79 41,32 41,55 30.  2 1 41,19 39,19 40,19 

11.  2 3 42,97 45,23 44,10 31.  1 0 29,20 43,47 36,33 

12.  2 9 38,71 54,84 46,77 32.  1 0 49,68 43,50 46,59 

13.  2 9 28,17 29,57 28,87 33.  1 0 46,30 39,91 43,10 

14.  2 9 32,74 34,04 33,39 34.  1 0 47,85 43,56 45,71 

15.  2 9 34,18 38,86 36,52 35.  1 0 48,89 39,95 44,42 

16.  2 5 44,85 52,62 48,73 36.  1 0 42,38 37,40 39,89 

17.  2 5 41,91 43,66 42,79 37.  1 0 47,79 41,54 44,66 

18.  2 9 30,58 38,14 34,36 38.  1 0 42,57 42,42 42,49 

19.  2 1 46,91 42,92 44,91 39.  1 0 49,17 42,35 45,76 

20.  2 0 41,23 32,38 36,81 40.  1 0 25,93 42,85 34,39 

 
 Gölcük yöresinde 0.30 m’deki çap ile odun, kabuk ve ortalama nemi 

arasındaki korelasyon ilişki katsayıları, r= 0.41-0.58 düzeyinde bulunmuş 

olup, çapın artmasıyla ağaç odun neminin attığı tespit edilmiştir. Kabuk 

neminin yüksek ve odun neminin düşük olduğu ağaçlar böcek cezbedici 

ağaçlar olarak görülmektedir. 

 Önemli verilerden biri de kabuk kalınlıklarının artmasıyla ağacın 

kabuk nem oranıyla birlikte kışlama oranının arttığı, ancak odun neminin 

artmasıyla o ağaçta kışlama oranının azaldığı (r= -0.67) görülmektedir.  

Ayrıca, kabuk neminin odun neminden uygun yükseklikte olduğu (r= 0.26) 

ağaçların da kışlama oranı artmaktadır.  

Diğer taraftan Aladağ yöresinde kışlama oranı ile odun nemi 

arasında ilişki katsayısı r= -0,84 olup, kışlama oranı arttıkça odun neminin 

de azaldığı şeklinde çok kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum kışlama 

olarak tercih edilecek ağacın kabuk neminin uygun sınırlar içerisinde olmak 
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koşuluyla yüksek olması ve odun neminin ise düşük olması olasılığını da 

desteklemektedir. 

 

3.3. Epidemi Alanında Böcek Yoğunluğunun Belirlenmesi 

Bu çalışmada Gölcük yöresi verilerine göre, kışlama (cezbedici) ve 

kontrol ağaçlarında birim alanda böcek sayımı yapılmıştır. Kurumuş ve 

kurumakta olan ağaçlarda epidemi oranı 0-9 arasında değişmekte olup, 

ortalama 4,25 bulunmuştur (Tablo 4) ve (Şekil 2). Epidemi oranı ağacın 

morfolojik özellikleri ile değerlendirildiğinde; 0,30m. çaptaki ilişki katsayısı 

r = -0,20 ve 1,30m.’deki çap ile r = - 0,21 bulunmuş olup çap arttıkça 

epidemi oranının azaldığı tespit edilmiştir. Kabuk kalınlığı ile 

ilişkilendirildiğinde; 0,30m.’deki kabuk kalınlığı ile ilişki katsayısı r = 9 ve 

1,30m.’deki kabuk kalınlığı ile r = 16 olarak tespit edilmiştir. Ağacın boyuna 

göre ilişki katsayısı ağacın boyu ile epidemi arasında zayıf da olsa herhangi 

bir ilişki görülmemiştir. Ancak, ağacı yaşı ile epidemi oranı arasındaki ilişki 

katsayısı r = 0,34 olup, artan yönde saptanmıştır. 

Böcek varlığı ve ağaç rutubet oranları arasındaki ilişkiler 

değerlendirildiğinde, böcek varlığı ile epidemi oranı arasındaki ilişki 

katsayısı r = 0,58 olup, artan yönde ortaya çıkmıştır. Epidemi oranı ile odun 

nemi arasındaki ilişki katsayısı genel verilerle bağlantılı olarak r = - 0,39 ve 

sadece kurumakta olan ağaçlarla değerlendirildiğinde r = - 0,49 bulunmuştur. 

Kabuk nemi ile arasındaki ilişki katsayısı r = - 0,11 ve ortalama nem ile r = - 

0,32 olup azalan yönde ilişki bulunmuştur. Fark nem ile r = 0,27 olup, farklı 

rutubetler arasındaki oranın artmasıyla epidemi oranının da arttığı 

belirlenmiştir.  
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Tablo 5. Gölcük Yöresi Böcek-Konukçu İlişki Düzeyi Verileri  

    (%) 

Table 5. The relationship data (%) between bark beetle and host in  

    Gölcük  

      Çap 30 
Çap 

1,30 
Kabuk 30 

Kabuk 

1,30 
Boy Yaş 

Örnek 

tipi 

Örnek tipi -14 -28 14 12 -6 33  

Epidemi oranı -26 -30 12 17 -11 41 75 

Odun nemi 41 32 24 23 21 -25 -67 

Kabuk nemi 55 26 38 30 22 5 26 

Ortalama nem 58 36 37 33 26 -14 -31 

Fark nem 3 -10 5 1 -3 27 83 

Kış oranı -14 -28 14 12 -6 33 100 

Yaşam oranı 15 25 -13 -28 -2 -53 -44 

 
Epidemi 

oranı 

Odun 

nemi 

Kabuk 

nemi 

Ortalama 

nem 

Fark 

nem 

Kontrol 

odun 

nemi 

Kış 

oranı 

Odun nemi -47       

Kabuk nemi 11 32      

Ortalama nem -26 86 77     

Fark nem 53 -70 45 -23    

Kış oranı 75 -67 26 -31 83 38  

Yaşam oranı -56 21 -8 10 -26 - -44 

 
Böceğin kışlama oranı ile epidemi oranı arasındaki ilişki katsayısı  

r = 0,58 olup, epidemi oranının artmasıyla kışlama oranının arttığı tespit 

edilmiştir. Yaşam oranı ile değerlendirildiğinde r = - 0,46 olup azalan yönde 

görülmüştür. 

Gölcük yöresinde cezbedici ağacın odun nemi ile kışlama oranı 

arasındaki ilişki katsayısı r =  – 0,70 olup; kışlama oranı arttıkça odun 

neminin azaldığı yönünde kuvvetli bir ilişki belirlenmiştir (Tablo 5). Aladağ 

yöresinde cezbedici ağacın odun nemi ile kışlama oranı arasındaki ilişki 

katsayısı r =  – 0,76 olup; kışlama oranı arttıkça odun neminin azaldığı 

yönünde kuvvetli bir ilişki belirlenmiştir (Tablo 6). 
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Tablo 6. Aladağ Yöresi Böcek-Konukçu İlişki Düzeyi Verileri  

    (%) 

Table 6. The relationship data (%) between bark beetle and host in 

               Aladağ 

 
Çap 

1,30 

Kabuk 

30 

Kabuk 

1,30 
Boy Yaş Yükselti 

Örnek 

tipi 

Kış 

oranı 

Odun 

nemi 

Kontrol 

odun 

nemi 

Örnek tipi 12 25 13 -2 -5 -3     

Kış oranı 12 25 13 -2 -5 -3 100  -84ª  

Cezbedici 

odun nemi 
11 -3 -27 20 21 21 -76 -76¹   

Kontrol 

odun nemi 
43 14 35 38 17 56 -9 -9 17²  

Fark nemi 23 13 48 13 -5 24 56 56 -67³ 61 
¹: Daha dirençli bireyler var, ª: ancak toplam 54 veri içinde uygun veriler değerlendirildiğinde 

r=-0,84 bulunmuştur. Olası cezbedici ve repelent ağacın odun nemi arasındaki ilişki;  ²: 

dirençli veya dirençsiz ağaç, ³: nem farkı artarsa odun nemi artıyor. 

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu çalışma ile epidemi görmüş ve görmemiş orman alanlarında olası 

kışlama ağaçlarının değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Böceklerin tuzak ve kışlama ağaçları üzerine incelemeler pek çok 

uzmanlar tarafından ilişkiye getirilmiştir (DEFNE, 1954 ; CHARARAS, 1962  ; 

PARKIN, 2008).  

 

4.1. Ağaç Morfolojisi ve Böcek Populasyonu İlişkileri 

Ağaç özellikleri bakımından böcek populasyonu ağacın morfolojik 

özelliklerine göre önemli değişiklikler göstermektedir. Bu özelliklerden çap 

ve kabuk kalınlıklarında daha kuvvetli ilişki görüldüğü saptanmıştır. 

Çalışmada benzer şekilde Cryphalus piceae ve Pityokteines curvidens’in ve 

tuzak ağacı seçiminde tür tercihleri ve populasyon ilişkileri bakımından ilişki 

katsayısı r = 0,30 ve kabuk kalınlığıyla ilişki katsayısı r = 0,16 olup böceğin 

yuva sayısı arttıkça çap ve kabuk kalınlığına bağlı olarak yuva sayısının 

arttığı belirtilmiştir. (SERİN ve ark. 2005)  

 

4.2. Ağaç Rutubeti ile Böcek Populasyon Yoğunluğu İlişkileri  

Ağacın rutubet özelliği birinci derecede belirleyici faktör olarak ön 

plana çıkmaktadır. CHARRARAS (1962), değişik nem oranındaki 
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materyalle yaptığı denemelerde böceğin en yoğun olarak odun rutubetin %37 

olduğunda bulunduğunu tespit etmiştir (Tablo 7). 

 

  Tablo 7. Değişik Nem Oranındaki Materyalde Bulunan  Böcek  

                Değeri (%) 

  Table 7. The percentage of insect in material that has different  

                 humidity 
 

% nem (humidity)          % böcek (bark beetle) 

48 20,5 

46 27,5 

37 30,0 

21 16,5 

10 8,5 

4 2,0 

 

Böylece CHARRARAS (1962)’a göre; P.curvidens’in konukçu 

tercihi (Abies alba L.) ve gelişmesinde ağaç odun neminin önemli bir rol 

oynadığı, %21-%48 nem içeren dikili veya tuzak ağaçlarının tercih edildiği 

bildirilmektedir. Aynı çalışmada C.piceae’nın ise, ağaç neminin %10’un 

altına düşmesiyle gelişmesini tamamlayamadan öldüğü belirtilmektedir. 

Benzer şekilde TOSUN ve ark. (1995); kabuk böceklerinin kuraklıkla 

ilgili olarak göknar ağaçlarını, kabuklarında bulunması gereken 8,5-9,5 

optimum osmotik basıncın, 6-7,5 atm’ye düşmesi nedeniyle tercih ettiklerini 

bildirmektedir. Kuraklığı seven kabuk böcekleri arasında olan P. Curvidens 

için SEDLLACZEK (1921)’e göre, su bakımından oldukça fakir tuzak 

ağaçlarının kesilmesi daha uygun görülmektedir. 

DEFNE (1954)’ye göre; başka bir tür olan Pissodes piceae’nın 

devrilen tuzak ağaçlarında taze besin suyu kokusu bariz olması koşuluyla 

fazla miktarda ve severek geldikleri ifade edilmektedir. Tüm bu 

değerlendirmeler dikkate alındığında böcek zararıyla ağaç rutubet değerleri 

arasında önemli bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada, Bolu Aladağ yöresi (epidemi görülmeyen alan); farklı 

yükseltilerde kontrol ağaçlarının ortalama odun rutubet değerleri %46.33, 

olası cezbedici ağaçlarda ise %42.15 olarak görülmüştür. Bu çalışmanın 

sonuçları da yukarıda ifade edilen çalışmalarla benzerlik göstermektedir. 

Böceğin epidemi yaptığı ve kışlamanın gerçekleştiği Gölcük 

yöresindeki kontrol ağaçlarında odun rutubeti değeri ortalama %46.83 ve 

kabuk rutubet değeri ise ortalama %41.33’tür. Kışlama ağaçlarında odun 



 

19 

 

 

rutubet değeri %39.93 ve kabuk rutubet değeri ise %42.15’tir. Bu sonuç ve 

yukarıdaki verilere göre kışlama olarak tercih edilecek ağacın (bir türün 

kışlama ağacı olabilmesi için) kabuk neminin, uygun sınırlar içerisinde olması 

koşuluyla (30-50) odun neminden yüksek olması ve odun neminin ise kabuk 

neminden düşük olması koşuluğuyla da desteklenmektedir. 

Sonuç olarak, böcek yönetiminde konukçu ve özellikleri birincil bir 

faktördür. Böceğin kışlamayı tercih ettiği ağaçların rutubet oranı % 30-50 

aralığında olmak koşuluyla kabuk rutubetinin odun rutubetinden fazla olması 

gerekmektedir. Bu oran silvikültürel bakımdan dirençli ağaçların 

belirlenmesinde bir altlık olarak kullanılabilir. Ancak bu teorinin yapılacak 

başka çalışmalarla irdelenmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Konukçu kullanımı zararlı yönetim teorisinin önemli bir öğesidir. 

Kabuk böceklerinin yönlenmesinde ağaç özellikleri belirleyici rol 

oynamaktadır.  

Bu çalışmada, Pityokteines curvidens (Germ.)’e karşı epidemi alanı 

ile farklı yükseltilerde belirlenen deneme alanlarında 108 örnek ağacın 

kabuk ve odun rutubet değerleri ölçülmüştür. 

Böcek populasyonu ağacın morfolojik özelliklerine göre önemli 

değişiklikler göstermektedir. Bu çalışmada bu özelliklerden çap ve kabuk 

kalınlıklarının artmasıyla daha kuvvetli ilişki görüldüğü saptanmıştır. Ancak, 

bu ilişki, tek başına bir ağacın kışlama ağacı olarak belirlenmesinde yeterli 

değildir.  

Zararlı türün habitat içerisindeki yönelimi epidemi alanıyla 

ilişkilendirildiğinde böceklerin kışlama yaptığı ağaçların tespitinde 

kullanılan rutubet denge oranı (eşiği) katsayı cinsinden %30-50 aralığında 

olup, kabuk ve odun rutubet oran değerleri pozitif yönden % 20 aralığı 

içinde kalmaktadır. Bu oran bir ağacın böceği cezbetmesinde bir kural olarak 

kabul edilebilir.  

Sonuç olarak, böceğin tercih ettiği ve böceğe karşı dirençli ağaçların 

belirlenmesinde kullanılan rutubet denge oranı zararlı yönetimine önemli 

katkı sağlayacaktır. 
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SUMMARY 

The use of host trees is an important component of the theory of pest 

management. The host tree characteristics have a distinctive role on the 

orientation of bark beetles. 

In this study, experiment fields were determined at Epidemic area of 

Pityokteines curvidens and different altitudes. Bark and wood moisture 

content of 108 sample trees were measured there. 

Morphological characteristics of host trees significantly affect the 

insect populations. In this study, there was a strong relationship between 

increasing tree diameter, bark thickness and insect populations. However, 

this relation is not enough for preferring as a overwintering tree of a tree. 

The orientation of harmful species in the habitat was associated with 

the epidemic area. The moisture balance ratio (threshold) that is used for 

determination of wintering trees, is in the range of 30-50%. Bark and wood 

moisture ratio values are within the range of 20% of the positive aspects. 

This ratio can be accepted as a rule of tree attraction to insect.  

As a result, the moisture balance ratio that is used for determination 

of favourate and resistant trees by insect will provide a significant 

contribution to the  pest management. 
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